
 
 

Modalidade: Presencial 

Carga horária: 360 horas 

Periodicidade: Quinzenal 

Horário:  Sexta: 19h às 22h; 

 Sábado: 8h às 12h e 13h às 16h. 

Local  Universidade Tiradentes – Campus Aracaju Farolândia 

 
ESTRUTURA CURRICULAR 

 
DISCIPLINA OU ATIVIDADE DE 

APRENDIZAGEM 
CH EMENTA 

Anatomia, Fisiologia e 
Microbiologia da Pele 

20 A disciplina de anatomia, fisiologia e microbiologia da pele 
engloba um conteúdo teórico básico para que o enfermeiro 
esteta consiga avaliar as necessidades da pele no âmbito da 
dermatologia e estética.  
 

A pele nos ciclos vitais: 
Processos e tratamentos 

20 A disciplina aborda conteúdos relacionados ao 
reconhecimento das disfunções estéticas na adolescência, 
fase adulta e envelhecimento cutâneo além, das afecções 
mais prevalentes em todo ciclo vital da pele, aprendendo 
dessa maneira, a realizar a avaliação  de 
afecções/disfunções, condutas terapêuticas e tratamentos 
indicados 

Semiologia e Prática de 
Avaliação da pele  

20 A disciplina aborda conteúdos relacionados à anamnese e 
técnicas de avaliação de pele íntegra e com disfunções 
estéticas faciais e corporais reconhecendo-os e utilizando 
todos os subsídios tecnológicos disponíveis. 
 

Legislação, Bioética e 
Biossegurança  

10 A disciplina aborda conteúdos relacionados à aprendizagem 
da bioética e Biossegurança na atuação dos enfermeiros na 
estética avançada. 
 

Bases farmacológicas e 
Cosmetologia  

10 A disciplina aborda conteúdos referentes à farmacologia e 
cosmetologia, além dos princípios para elaboração de 
prescrições de cosméticos, fitoterápicos, Nutricosméticos e 
Nutracêuticos 



Noções em Nutrição e estética 
ortomolecular e Exames 
laboratoriais 

10 A disciplina aborda conteúdos relacionados à nutrição e 
estética ortomolecular, além da interpretação e prescrição 
de exames laboratoriais que competem à enfermagem em 
estética avançada e à equipe multidisciplinar na promoção 

e no cuidado da saúde e da estética do paciente. 

Estudo teórico e prático em 
Estética Avançada I 

 

40 Conceitos, protocolos, bases, efetividade e aplicabilidade 
técnica e recursos tecnológicos em:  

 Limpeza de pele 

 Peelings químicos, mecânicos e enzimáticos  

 Microagulhamento e Microdermoabrasão  

 Eletroterapia  

 Ozônioteria  

 Jato de Plasma e Eletrocautério, 
Criofrequência, PRP, PRF e Plasma   Gel 

 

Estudo teórico e prático em 
Estética Avançada II 

 

40 Conceitos, protocolos, bases, efetividade e aplicabilidade 
técnica e recursos tecnológicos em:  

 Eficiência em Mesoterapia/ Intradermoterapia 
injetável e  pressurizada (10h) 

 PEIM (procedimento estético Injetável para 
Microvasos 

 Soroterapia 

Estudo teórico e prático em 
Estética Avançada III 

 

40 Conceitos, protocolos, bases, efetividade e aplicabilidade 
técnica e recursos tecnológicos em:  

• Eletroterapia:  

- Microcorrentes, 

- Endermologia 

- Ultrassom Dissipado e Cavitacional  

- Radiofrequência  

- Criolipólise  

- Hidrolipoclasia ultrassônica 

Estudo teórico e prático em 
Estética Avançada IV:  

 

30 Conceitos, protocolos, bases, efetividade e aplicabilidade 
técnica e recursos tecnológicos em:  

 Procedimentos injetáveis na Enfermagem 
em estética  

 Toxina Botulínica, Microtox, fios absorvíveis. 

 Harmonização facial e corporal: 
Preenchimento, Bioestimuladores.  



 

Estudo teórico e prático em 
Estética Avançada V:  
 

30 Conceitos, protocolos, bases, efetividade e aplicabilidade 
técnica e recursos tecnológicos em:  

 Laserterapia: 
- Laser de alta e baixa potência  
- Luz Intensa Pulsada  

 LED 

 Rejuvenescimento íntimo  

 Inovação em Tricologia e  Terapia capilar  

 Epilação  

 

Estudo teórico e prático em 
Estética Avançada VI:  

 

40 Conceitos, protocolos, bases, efetividade e aplicabilidade 
técnica e recursos tecnológicos em:  

 Terapias manuais  faciais e corporais:  

 Massagem relaxante e modeladora 

 Drenagem linfática;  

 Terapias manuais específicas para gestantes 

 Técnicas para pré e pós cirúrgica plástica e 
reparadora. 

 Terapias integrativas e aculpultura 

Complicações  e intercorrências: 
condutas e primeiros socorros 

10 A disciplina aborda conteúdos que auxiliam na percepção e 
prevenção de intercorrências em estética avançada na 
competência do enfermeiro e na condução dos primeiros 
socorros. 

 

Protocolos clínicos: Elaboração 
e Associações 

10 A disciplina aborda conteúdos que auxiliam na elaboração, 
aplicabilidade, rentabilidade e nas associações de 
protocolos em enfermagem em estética avançada. 

 

Gestão de processos 
administrativos, 
Empreendedorismo e marketing 
pessoal  

10 A disciplina aborda o empreendedorismo na enfermagem 
em estética avançada com o uso das tecnologias para a 
promoção da saúde e cuidados com as disfunções 
estéticas. Serão abordados conceitos de gestão e 
administração de empresas e marketing pessoal e digital. 

Metodologia da Pesquisa e Ética 20  

TOTAL 360 
 

 
 
 

 
 
 


